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N
riske
Bekeendtgørelsee af lokalplan nr. 532 ”Statens Naturhistor
Museum”.
Borggerrepræsenntationen harr på mødet den 28. aprril 2016 veddtaget
lokallplan nr. 5322 for et omrråde afgrænnset af Østerr Farimagsggade,
Sølvggade og Bootanisk Havee.
Lokaalplanen ænndret i forhoold til det offfentliggjortte forslag, iddet
bunkkerne foran hovedindga
h
angen ud mood Sølvgade skal bevarres. Det
gældder dog ikkee bunker 60 og 61, som
m kan nedriv
ves.
Lokaalplanen haar følgendee betydningg:
I meddfør af plannlovens § 188 må der ikkke retligt elller faktisk etableres
e
forhoold i strid med
m lokalplaanens bestem
mmelser, medmindre
m
dispeensation meeddeles efterr reglerne i planlovens § 19.
Ejendomme, derr er omfatteet af planen,, må såledess ikke bebyggges eller
skiftee anvendelsse i strid meed lokalplannens bestem
mmelser.
Lokaalplanen meedfører førstt krav om, at
a de beskreevne forholdd skal
gennnemføres, nåår ønsker om
m bebyggelse eller anv
vendelsesskiift
frem
mkommer.
nde bebyggeelse og
Lokaalplanen hinndrer derforr ikke, at denn eksisteren
dennnes anvendelse kan opreetholdes, hvvis såvel beb
byggelsen som
s
anvendelsen ikkke strider mood de i givnne byggetillaadelser tagnne
forbeehold og i øvrigt
ø
er lovvlig.
Klaggevejlednin
ng:
Den trufne afgørrelse kan – for så vidt angår
a
retlige spørgsmåål –
påklaages til Natuur- og Miljøøklagenævnnet, jf. planlloven § 58, stk. 1, nr.
4. Øvvrige spørgssmål kan ikkke påklagess til anden administrati
a
iv
mynddighed.
Klaggeberettigedde er enhverr, der har enn retlig interesse i afgørrelsen
samtt landsdækkkende foreniinger, der haar til formåll at beskyttee natur og
miljøø eller har væsentlige
v
b
brugerintere
esser i arealaanvendelse, jf.
planllovens § 59, stk. 1 og 2.
2

Centerr for
Byplan
nlægning
de 13, 5. sal
Njalsgad
Postbokks 348
2300 Kø
øbenhavn S
n
Telefon
3366 33
366
E-mail
dvikling@tmf.kk.dk
byensud
ummer
EAN nu
5798009493149

Eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1 og 2. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort,
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den
følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at
klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk,
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem
Klageportalen til Københavns Kommune. I Klageportalen beder vi dig
om at anføre mailadressen byensudvikling@tmf.kk.dk under
Københavns Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for Københavns Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist
medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage,
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde
til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal
du sende en begrundet anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen,
Byens Udvikling - byensudvikling@tmf.kk.dk eller postbox 348, 1503
København V. Teknik- og Miljøforvaltningen videresender
anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af
kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6
måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.
Materialet kan indtil den 7. juni 2016 ses her:


Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300
København S



Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V



Borgerservice Sundby Biblioteket, Kvarterhuset,
Jemtelandsgade 3



Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76
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Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172
København K



Østerbro Bibliotek, Dag Hammerskjölds Allé 19

Lokalplanen, kommuneplantillægget og miljørapporten kan ligeledes
ses på planens hjemmeside i høringsportalen. Planen/bilagene kan
findes ved at indtaste følgende adresse i en internetbrowser:
http://www.blivhoert.kk.dk/node/11065

Der er d.d. annonceret på kommunens hjemmeside om denne
bekendtgørelse.

Med venlig hilsen
Dan Mogensen
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